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AKTUÁLNOST TÉMATU DISERTAČNÍ PRÁCE A JEJÍ VÝZNAM PRO PRAXI  

Přestože předkládaná disertační práce je směřována do sportovního odvětví, autorovo pracovní zaměření 

napovídá, že její aplikační potenciál může přesahovat i do oblastí běžného automobilového vývoje. Výzkum 

a vývoj extrémních aplikací, jako například zde se sportovním nasazením, umožňuje detailněji zanalyzovat i 

případy a řešení, která v dané době nejsou např. z ekonomických či jiných důvodů využitelná v běžném 

spotřebním či průmyslovém nasazení. Je však velmi obvyklé, že v průběhu následujících let či desítek let se 

tento stav mění ve jménu všeobecného pokroku. Automobilový sport a průmysl je toho bez nutnosti 

uvádění dalších příkladů zřejmou ilustrací. Navíc lze očekávat, že ekologické trendy směřující k úspornějším 

vozidlům budou stále více těžit ze všech poznatků týkajících se optimalizace dynamiky vozidla, která se 

nemusí promítnout do úspory času, ale energie. Práci proto považuji za aktuální i z hlediska dlouhodobých 

trendů a považuji za důležité, aby získané poznatky byly přenášeny dále i mimo sportovní oblast. 

POSTUP ŘEŠENÍ PROBLÉMU A VÝSLEDKY DISERTACE 

Samotná zkoumaná problematika je velmi rozsáhlá a komplikovaná, jak naznačuje i dlouhý seznam použité 

literatury. Je nutné kladně ocenit autorův nutný široký rozhled podpořený již mnohaletou osobní 

zkušeností. Oblast motorsportu, jízdní dynamiky vozidel a jejího nastavení nemohu hodnotit, protože je mi 

zcela neznámá, a v dalším se budu věnovat své doméně, kterou je analýza dat. Z práce však vyplývá, že 

v současnosti neexistuje obecně platný a uznávaný postup, dokonce ani přístup k nalezení optimálního 

nastavení vozidla. Práce detailně popisuje mnoho faktorů a komplikací, které musí jízdní inženýr řešit. Je 

zmíněno několik možných přístupů k řešení. Využití neuronových sítí či strukturálních rovnic by mohlo 

přinést přesnější výsledky, pravděpodobně by však vysoce přesáhlo možnosti disertační práce a práce 

jednoho člověka. Autor se proto poměrně přirozeně rozhodl pro inženýrsky nejjednodušší cestu využití 

statistických metod. Práce obsahuje dobrá a dostatečná zdůvodnění pro tato rozhodnutí. 

Autor také dlouze diskutuje nelehkou problematiku sběru potřebných dat a tvorby statistického výběru. I 

tato oblast je kvalitně popsána a zdokumentována a je patrné, že autor si je vědom všech či alespoň většiny 

potřebných souvislostí. Finální volba simulátoru jako zdroje dat je pro disertační práci, ale pravděpodobně i 

pro úvodní průzkum v reálné praxi, správná, a především správně zdůvodněná a vhodně použitá. 

Za stěžejní intelektuální přínos považuji směřování metodiky k prvkům nastavení, které autor nazývá 

transformované. Podstatné je, že definice těchto charakteristik je obecněji pojatá a umožňuje jejich lepší 

vzájemnou separaci i přenositelnost mezi různými typy vozů. Současně však zůstává zachován jejich 

základní inženýrský smysl. Dále je velmi důležitým krokem přepočet parametrů do takové podoby, aby byly 

maximálně redukovány jejich charakteristiky nepodstatné pro další vyhodnocení (dopravní zpoždění, 

amplituda…). Tato příprava dat je podstatným krokem k úspěšnosti následující regresní analýzy. 

SPLNĚNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ PRÁCE  

Primárním cílem práce bylo sestavit metodiku, která pomáhá k hodnocení jízdní dynamiky vozidel a jejich 

dalšímu nastavení. K tomu měla být definována sada vhodných charakteristik a vztahů mezi nimi. Tento cíl 



 

  

auto naplnil a zdokumentoval na třech aplikacích. Na uvedených příkladech jsou jasně znázorněny principy 

metodiky, její meze i způsob použití. Jednotlivé výstupy jsou poměrně detailně vyhodnoceny, a tím je 

hodnocena samotná metodika.  

FORMÁLNÍ ÚPRAVA DISERTAČNÍ PRÁCE  

Pozastavit se však musím nad kapitolou 5.4.3.3 týkající se integrace parametrů. Postup zde popsaný není 

pravděpodobně kompletní a vyžadoval by další komentář. Situaci možná zbytečně komplikují zápisy 

programu z prostředí NI Diadem, které nejsou zcela zřejmé (neznámý význam uvozovek, čísel v hranatých 

závorkách, význam parametrů funkcí, např.  „…, 4336, 1, 1“), pokud čtenář není aktivním uživatelem 

programu. Vhodnější by bylo uvést běžný formální matematický zápis a zdrojový kód zdokumentovat 

v příloze. 

Při pohledu na obrázek 5.28 či 5.30 se zdá, že popisek neodpovídá obsahu. Dolní obrázky určitě neobsahují 

primitivní funkce ke křivkám z horních obrázků. Neodpovídají ani trendy ani jednotky. Není možné, aby 

integrál téměř stále kladné funkce byl klesající všude záporná funkce. Není také správná formulace, že 

integrací dojde k „částečnému zpřesnění“ (str. 90 ř. 10). Integrace je lineární operátor a až na konstantu je 

to jednoznačné zobrazení funkce na funkci. Autor má pravděpodobně na mysli filtrační efekt integrace. 

V závěrečné obhajobě by měl být přesný význam grafů 5.28 a 5.30 upřesněn / opraven. 

Práce je na disertační práci velmi rozsáhlá (131 stran plného textu s hustým řádkováním + 41 stran rejstříků 

a příloh). Je to přirozeně dáno šíří a složitostí problematiky. Obávám se, že jazykové úrovni práce tento fakt 

příliš neprospěl. Zatímco na první dojem je práce velmi dobře strukturovaná a formátovaná, bohužel 

obsahuje velmi vysoké množství tiskových chyb, které by u vícenásobného přečtení kratší práce byly lépe 

odhaleny. Zvláště v rešeršní části práce téměř systematicky chybí kroužky nad písmenem „ů“. Práce 

obsahuje málo pravopisných chyb, ale mnoho chyb v interpunkci. Řada vět také byla pravděpodobně 

přeformulována, nebyla však zcela přepsána. Proto mnoho vět neobsahuje slovesa či obsahuje slova 

v chybných tvarech. Uvedu např. z poslední částí práce str. 93 řádky 5-6 odspodu, str. 95 ř. 7, str. 107 ř. 12, 

str. 108 ř. 7 + 9, str. 116 ř. 3, str. 117 č. 7-8 odspodu atd.  

Závažnějším nedostatkem je ovšem úprava grafů. Všeobecně není ideální využívat grafické výstupy z více 

programů různého vzhledu současně. Grafy v přílohách alespoň obsahují všechny náležitosti, jaké mají, i 

když všeobecně platí, že by bylo vhodné udržovat velikost písma i v grafu srovnatelnou s velikostí písma 

v textu, či alespoň rozumně velkou. Především v kapitole 5.4 trpí však některé grafy zásadními nedostatky. 

Nejsou popsány ani vodorovné, ani svislé osy. Grafy obsahují více svislých os, každou pro jeden průběh, 

není však vůbec jasné, pro který. Není známé měřítko ani jednotky. Dokonce se i střídá pořadí položek 

v legendě. Nejvýznamněji je to patrné u obrázků 5.28 až 5.31, týká se ale i některých jiných. 

Jako poslední nedostatek bych zmínil poměrně malou publikační činnost i s ohledem na dálkové studium. 

ZÁVĚR  

Přes zmíněné především formální nedostatky považuji práci za dobrou ukázku vědeckého řešení problému, 

plně odpovídající požadavkům disertační práce. Proto doporučuji autorovi udělit akademický titul Ph.D. 

V Liberci    dne 3. 11. 2013 

Podpisem současně potvrzuji, že nejsem v žádném osobním vztahu k autorovi práce 

 Ing. Václav Čejka, Ph.D. 
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